
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Δωρεάν μετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού περι-
εχομένου από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς 
σταθμούς.

2 Κατάργηση πώλησης αφορολόγητων ενεργεια-
κών προϊόντων από τα πρατήρια της εταιρείας 
«Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε» στους 
μεθοριακούς σταθμούς Κήπων Έβρου, Κακαβιάς 
και Ευζώνων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1686 (1)
  Δωρεάν μετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού πε-

ριεχομένου από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνι-

κούς σταθμούς.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις:
1. Της παρ. 2 του άρθρου 15 και την παρ. 4 του άρθρου 

25 του Συντάγματος.
2. Της παρ. 21 του άρθρου 3 και της παρ. 4 του άρθρου 

8 του ν. 2328/1995 (Α’ 159), όπως ισχύει.
3. Της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 4339/2015 (Α’ 133), 

όπως ισχύει.
4. Της παρ. 5 του άρθρου 233 του ν. 4512/2018 (Α’ 5).
5. Της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 3592/2007 (Α’ 161), 

όπως ισχύει.
6. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθη-
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει.

7. Του ν. 3681/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 112), όπως ισχύει.

8. Του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση 
του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Με-
ταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πο-
λιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208), όπως ισχύει.

9. Tου π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

10. Tου π.δ. 82/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης» 
(Α’ 117).

11. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148).

II. Την ανάγκη πληροφόρησης του κοινού σε θέματα 
που άπτονται ζωτικών θεμάτων γενικότερου κοινωνικού 
συμφέροντος και τόνωσης της κοινωνικής αλληλεγγύης 
μεταξύ των πολιτών της χώρας.

ΙΙΙ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Έννοια μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου

Ως μηνύματα κοινωνικού περιεχομένου της παρ. 21 
του άρθρου 3 του ν. 2328/1995 (Α’ 159), όπως ισχύει, 
θεωρούνται όσα πληροφορούν το κοινωνικό σύνολο 
για θέματα που αφορούν σε:

α. Πρόληψη ασθενειών, ατυχημάτων ή παθήσεων που 
οφείλονται σε υπερβολική χρήση πάσης φύσεως αγαθών 
(ναρκωτικών ουσιών, οινοπνευματωδών, καπνού κ.ά.) ή 
σε οποιαδήποτε άλλη αιτία και σε θέματα υγιεινής δια-
βίωσης και διατροφής.

β. Προστασία του φυσικού, οικιστικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος, προστασία του καταναλωτή, ενίσχυση 
της αιμοδοσίας, προαγωγή της οδικής ασφάλειας, λει-
τουργία θεσμών δημοκρατικού πολιτεύματος και άλλα 
συναφή θέματα.

γ. Ανάγκες και απαραίτητα μέτρα προαγωγής της 
προστασίας, πρόνοιας και διευκόλυνσης των ατόμων 
με αναπηρία και των ομάδων πληθυσμού που χρήζουν 
κοινωνικής προστασίας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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δ. Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, 
της ίσης μεταχείρισης, της καταπολέμησης της βίας κατά 
των γυναικών, της άρσης των στερεοτύπων λόγω φύλου 
και εν γένει της άρσης κάθε μορφής διάκρισης λόγω φύ-
λου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών 
ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ασθένειας, ηλικίας, 
οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού 
προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύ-
λου.

Άρθρο 2
Φορέας μηνύματος

Φορείς που δικαιούνται τη δωρεάν μετάδοση μηνυ-
μάτων κοινωνικού περιεχομένου είναι το Δημόσιο, τα 
ΝΠΔΔ και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 3
Διαδικασία χαρακτηρισμού του μηνύματος.

1. Κάθε φορέας του άρθρου 2 της παρούσας, που επι-
θυμεί μετάδοση του μηνύματός του, σύμφωνα με τις 
διατάξεις την παρ. 21 του άρθρου 3 του ν. 2328/1995 
οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση στο ΕΣΡ συνοδευ-
όμενη από ψηφιακό αντίγραφο της οπτικοακουστικής 
εγγραφής του μηνύματος που πρόκειται να μεταδοθεί σε 
οπτικό δίσκο (CD, DVD) ή σε ηλεκτρονικό αποθηκευτικό 
μέσο (USB), καθώς και από κάθε άλλο αναγκαίο κατά την 
κρίση του δικαιολογητικό.

2. Η αίτηση εξετάζεται από ειδική τριμελή επιτροπή 
που συγκροτείται τον μήνα Ιανουάριο κάθε έτους από 
μέλη του ΕΣΡ, σύμφωνα με τον κανονισμό του. Η επιτρο-
πή οφείλει να απαντήσει αιτιολογημένα εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την περιέλευση της αίτησης, 
διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ότι εγκρίθηκε.

3. Σε περίπτωση μη έγκρισης της αίτησης, η τελική 
απόφαση λαμβάνεται από την Ολομέλεια του ΕΣΡ εντός 
πέντε (5) εργασίμων ημερών.

4. Κατά τον χαρακτηρισμό των μηνυμάτων ως κοινω-
νικού περιεχομένου το ΕΣΡ ελέγχει, βάσει των διδαγμά-
των της κοινής πείρας, εάν αυτά συνιστούν προφανείς 
περιπτώσεις παραπλανητικών ή αθέμιτων μηνυμάτων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2251/1994 
(Α’ 191) για την προστασία των καταναλωτών, που κω-
δικοποιήθηκε με την υπουργική απόφαση 5338/2018
(Β’ 40), και του άρθρου 3 του ν. 2328/1995 για την προ-
στασία των τηλεθεατών και ακροατών, όπως ισχύει.

Άρθρο 4
Διάρκεια και χρόνος μετάδοσης κοινωνικών
μηνυμάτων

1. Η διάρκεια της υποχρεωτικής δωρεάν μετάδοσης 
κάθε μηνύματος κοινωνικού περιεχομένου δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τα σαράντα (40») δευτερόλεπτα.

2. Τα μηνύματα κοινωνικού περιεχομένου μεταδίδο-
νται υποχρεωτικά σε ζώνες με υψηλή ή μέση τηλεθέαση 
ή ακροαματικότητα. Η καθημερινή συνολική διάρκεια 
των μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου που μεταδί-
δονται στην ζώνη με την υψηλότερη τηλεθέαση ή ακρο-
αματικότητα δεν μπορεί να είναι μικρότερη από σαράντα 
(40») τουλάχιστον δευτερόλεπτα.

3. Σε περίπτωση πληθώρας μηνυμάτων κοινωνικού 
περιεχομένου, η επιλογή καθώς και ο καθορισμός της 

συγκεκριμένης ημέρας και ζώνης μετάδοσης τους γίνεται 
κατόπιν κλήρωσης που διενεργείται στην έδρα του μετα-
δίδοντος σταθμού, με παρουσία των ενδιαφορεμένων, 
κατά τον ακόλουθο τρόπο:

α. Η κλήρωση διενεργείται μία φορά την εβδομάδα και 
αφορά το σύνολο του διατιθέμενου χρόνου μετάδοσης 
της εβδομάδας που ακολουθεί.

β. Σε περίπτωση που ο διαθέσιμος χρόνος δεν επαρκεί 
για τη μετάδοση όλων των μηνυμάτων, τα υπολειπόμενα 
μεταδίδονται οπωσδήποτε την επόμενη εβδομάδα με 
κλήρωση μόνο για την ζώνη μετάδοσής τους.

γ. Μήνυμα κοινωνικού περιεχομένου το οποίο, κατά 
την πρώτη συμμετοχή του στην κλήρωση, κληρώθηκε 
σε ζώνη υψηλής τηλεθέασης ή ακροαματικότητας, την 
επόμενη φορά κλήρωσής του, μεταδίδεται υποχρεωτι-
κά σε ζώνη μέσης τηλεθέασης ή ακροαματικότητας. Το 
αντίστροφο ισχύει σε περίπτωση πρώτης κλήρωσής του 
σε ζώνη μέσης τηλεθέασης ή ακροαματικότητας.

4. Η μετάδοση του μηνύματος κοινωνικού περιεχομέ-
νου γίνεται στην αρχή ή στο τέλος της ζώνης διαφημι-
στικών μηνυμάτων, χωρίς την διακοπή ή την παρεμβολή 
ετέρων μηνυμάτων και χωρίς την παράλληλη εκπομπή 
μηνυμάτων που έρχονται σε άμεση αντίθεση με το πε-
ριεχόμενο του κοινωνικού μηνύματος.

5. Τα μηνύματα των Υπουργείων Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Υγείας μεταδίδο-
νται κατά προτεραιότητα και συμμετέχουν στην κλήρω-
ση μόνο για τον προσδιορισμό της ζώνης μετάδοσης 
τους.

Άρθρο 5
Κυρώσεις

Η άρνηση ή η παράλειψη τηλεοπτικού ή ραδιοφωνι-
κού σταθμού να μεταδίδει μηνύματα κοινωνικού περι-
εχομένου σύμφωνα με την παρ. 21 του άρθρου 3 του 
ν. 2328/1995 και την παρούσα απόφαση επισύρει τις 
προβλεπόμενες από τις παρ. 1 του άρθρου 4 και παρ. 
5 του άρθρου 8 του ιδίου νόμου διοικητικές κυρώσεις.

Άρθρο 6
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η 
με αριθμό Α.Π. 24/Ι/2.1.1997 κοινή υπουργική απόφα-
ση με τίτλο «Δωρεάν μετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού 
περιεχομένου από ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς 
σταθμούς» (Β’ 11/15.01.1997).

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2018

Οι Υπουργοί

Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Υγείας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
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         Αριθμ. ΔΔΘΕΚΑ 1083252 ΕΞ 2018 (2)
Κατάργηση πώλησης αφορολόγητων ενεργεια-

κών προϊόντων από τα πρατήρια της εταιρείας 

«Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε» στους 

μεθοριακούς σταθμούς Κήπων Έβρου, Κακαβιάς 

και Ευζώνων.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 27, παρ. 1 και 6 του ν.827/1978 (Α΄194) 

«Περί ρυθμίσεως δασμολογικών θεμάτων και άλλων 
διατάξεων»,

β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του ν.4389/2016 (Α΄94) και ειδικότερα 
του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και 
του άρθρου 41 αυτού,

γ) του άρθρου 19 του π.δ.86/1979 (Α΄ 17) «Περί συστά-
σεως ιδιορρύθμου Ανωνύμου Εταιρείας για την εκμετάλ-
λευσιν καταστημάτων πωλήσεως αφορολογήτων και 
αδασμολογήτων ειδών και εγκαταστάσεως και λειτουρ-
γίας τούτων εις τα σημεία εξόδου επιβατών εξωτερικού»,

δ) του ν.2960/2001 (Α΄265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώ-
δικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα 
του άρθρου 67,

ε) του άρθρου 120 του ν.2533/1997 (Α΄ 228) «Χρηματι-
στηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις»,

στ) της από 30-12-1997 Σύμβαση Παραχώρησης που 
υπεγράφη από το Ελληνικό Δημόσιο και την εταιρεία 
«Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.», καθώς και 
την από 22-3-2013 τροποποίηση αυτής,

ζ) της υπ’ αριθμ. Κ.3119/120/Β0019/17-11-1994 από-
φασης Υπουργού οικονομικών ανάληψη της εκμετάλ-
λευσης του Καταστήματος αδασμολογήτων και αφορο-
λογήτων ειδών των Ευζώνων από την «ΚΑΕ ΑΕ»,

η) της υπ’ αριθμ. Κ.3535/110/Β0019/24-10-96 από-
φασης Υπουργού Οικονομικών «Ίδρυση και λειτουργία 
Καταστήματος Αφορολογήτων Ειδών στο Μεθοριακό 
Σταθμό Kακαβιάς»,

θ) της υπ’ αριθμ.Τ5495/116/Β0019/30-12-2003 (ΦΕΚ 
11/Β΄/12-1-2004) απόφασης υπουργού Οικονομικών 
«Έγκριση και διαδικασία πώλησης προϊόντων (υγρών 
καυσίμων) από την εταιρεία «Καταστήματα Αφορολογή-
των Ειδών Α.Ε.» στο Μεθοριακό Σταθμό Κήπων Έβρου,

ι) της υπ’ αριθμ. Τ.2067/22/Γ0019/26-5-04 (ΦΕΚ 877/
Β΄/04) απόφασης Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση και 
διαδικασία πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων από την 
εταιρεία «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.» στο 
Μεθοριακό Σταθμό Κήπων Έβρου,

ια) της υπ’ αριθμ. T. 893/5/7-3-2005 (ΦΕΚ 366/Β΄/2005) 
απόφασης Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση και δια-
δικασία πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων από την 
εταιρεία «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.» 
στους Μεθοριακούς Σταθμούς Προμαχώνα, Ευζώνων, 
Ορμενίου και Κακαβιάς»,

ιβ) της υπ’ αριθμ. Τ.3451/41/Β0019/30-6-1999 (B΄1470) 
απόφασης Υπουργού Οικονομικών «Διενέργεια και Φο-
ρολογημένων Πωλήσεων από τα Καταστήματα Αφο-

ρολογήτων Ειδών της εταιρίας ΚΑΕ Α.Ε. – Διαδικασία 
Πώλησης Αδασμοφορολογήτων και Φορολογημένων 
Προϊόντων από την εταιρία ΚΑΕ Α.Ε.»,

ιγ) της υπ’ αριθμ. Τ.2043/87/Β.0019/22-3-1993 (Β΄ 1470) 
απόφασης Υπουργού Οικονομικών «Διαδικασία προμή-
θειας, εναποθήκευσης και διακίνηση προϊόντων στα κα-
ταστήματα αδασμολόγητων και αφορολόγητων ειδών»,

ιδ) της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 
(Β΄968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»,

ιε) Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄ 130 
και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και 
του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιο-
τήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως 
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυα-
σμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ.3 
του άρθρου 41 του ν.4389/2016.

2. Την αριθμ. Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013/23-12-2013 από-
φαση Υπουργού Οικονομικών και Υφυπουργού Οικο-
νομικών «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1015213/
28-1-2013 (Β΄ 130 και 372) απόφασης του Υπουργού 
Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών “Μετα-
βίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γε-
νικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών”» (ΦΕΚ 3317/Β΄/2013) και ειδικότερα του 
άρθρου 2 σημ.7 και του άρθρου 172 αυτής.

3. Την αριθμ.1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις δι-
ατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του 
άρθρου 41 του ν.4389/2016.

4. Την ανάγκη κατάργησης της διαδικασίας πώλησης 
αφορολόγητων ενεργειακών προϊόντων από τα πρα-
τήρια της εταιρείας «Καταστήματα Αφορολογήτων Ει-
δών Α.Ε» στους μεθοριακούς σταθμούς Κήπων Έβρου, 
Κακαβιάς και Ευζώνων», σύμφωνα με την από 8.2.2018 
καταδικαστική Απόφαση του Δικαστηρίου της Ε.Ε. όσον 
αφορά την υπόθεση C-590/16.

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 

δεν επιτρέπεται:
α) η πώληση αφορολόγητων ενεργειακών προϊόντων 

από τα πρατήρια της εταιρείας «Καταστήματα Αφορολο-
γήτων Ειδών Α.Ε» στους μεθοριακούς σταθμούς Κήπων 
Έβρου, Κακαβιάς και Ευζώνων,

β) η παραλαβή ενεργειακών προϊόντων υπό καθεστώς 
αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων από τα εν 
λόγω πρατήρια, τα οποία παύουν να λειτουργούν ως 
φορολογικές αποθήκες ενεργειακών προϊόντων.
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2. Για τα υπάρχοντα αποθέματα τα οποία δεν έχουν 
διατεθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, κατα-
βάλλονται οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις.

Άρθρο 2
Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 

καταργούνται οι παρακάτω αποφάσεις:
α) η αριθμ. Τ. 5495 /116/Β0019/30-12-2003 (ΦΕΚ 11/Β΄/

12-1-2004) απόφαση υπουργού Οικονομικών «Έγκριση 
και διαδικασία πώλησης προϊόντων (υγρών καυσίμων) 
από την εταιρεία «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών 
Α.Ε.» στο Μεθοριακό Σταθμό Κήπων Έβρου,

β) η αριθμ. Τ.2067/22/Γ0019/26-5-04 (ΦΕΚ 877/Β΄/04) 
απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση και διαδι-
κασία πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων από την 
εταιρεία «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.» στο 
Μεθοριακό Σταθμό Κήπων Έβρου,

γ) η αριθμ. Τ. 893/5/7-3-2005 (ΦΕΚ 366/Β΄/2005) από-
φαση Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση και διαδικασία 

πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων από την εταιρεία 
«Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.» στους Με-
θοριακούς Σταθμούς Προμαχώνα, Ευζώνων, Ορμενίου 
και Κακαβιάς,

δ) η αριθμ. Δ19Γ 5042565ΕΞ2010/5-10-2010 (1671/Β΄/
2010) απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Επαναλειτουρ-
γία πρατηρίων πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων της 
εταιρείας «ΚΑΕ Α.Ε» στους Μεθοριακούς σταθμούς Κή-
πων Έβρου, Κακαβιάς και Ευζώνων».

Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 01.07.2018
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 31 Μαΐου 2018

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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